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Keď Ježiš žil na zemi, rozprával svojim učeníkom 
o nebi. Nazýval ho: „Dom môjho Otca”, a povedal, 
že je tam veľa príbytkov. Príbytok 
je veľký, nádherný domov. 
Nebo je väčšie a
krajšie ako všetky 
domy na zemi.



Ježiš povedal: „Idem vám pripraviť miesto. A ak 
vám idem pripraviť miesto, vrátim sa a vezmem vás 
ku sebe.” Ježiš po svojom zmŕtvychvstaní naozaj 
vystúpil do neba. Zatiaľ, čo sa učeníci dívali na ako 
Ježiš stúpal do neba 
oblak im ho vzal 
spred očí.



Odvtedy kresťania pamätajú na Ježišov prísľub, 
že sa vráti a vezme ich k sebe. Ježiš povedal, že sa 

vráti náhle, keď bude najmenej očakávaný.
Ale čo kresťania, ktorí zomrú predtým

ako sa vráti? Biblia hovorí,
že pôjdu priamo do neba a

budú z Ježišom. Byť
oddelení od tela

znamená byť
s Pánom.

SPOLU S 
PÁNOM



Zjavenie, posledná kniha Biblie, nám hovorí 
aké nádherné je nebo. Najúžasnejšia vec na tom je 
spôsob akým je nebo Božím domovom. Boh je všade 

ale Jeho trón
je v nebi.



Anjeli a iné nebeské bytosti 
uctievajú Boha v nebi. To 
robia aj ľudia, ktorí zomreli 
a šli do neba. Spievajú Bohu 
nádherné piesne chvály.



Tu sú slová z jednej z nich: A spievali novú pieseň: 
Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate, lebo si 
bol zabitý a svojou krvou si Bohu 
vykúpil ľudí z každého kmeňa, 
jazyka, ľudu i národa, 10 urobil 
si ich kráľovstvom a kňazmi 
nášmu Bohu, 
oni budú 
kraľovať 
na zemi. 
Zjv 5,9-10



Na úplne posledných stránkach Biblie je nebo
opísané ako „Nový Jeruzalem”. Je to veľmi, 
veľmi veľké mesto s vysokým múrom. Múr 
je z jaspisového kameňa, čistý ako kryštál.



Drahokamy a vzácne kamene pokrývajú základy 
tohto múru, trblietajúc sa nádhernými farbami. 
Každá z mestských brán je vyrobená z jedinej 
obrovskej perly!



Tie veľké brány z perál sa nikdy nezatvárajú. 
Poďme a pozrime sa dnu. Úžasné! Nebo je zvnútra 
ešte krajšie. Mesto je postavené z čistého zlata 
ako čisté sklo. 
Aj ulice sú 
zo zlata.



Nádherná čistá rieka života tečie od Božieho 
trónu. Na každej strane rieky je strom života, 
ktorý bol predtým v záhrade Eden. Tento strom 
je veľmi špeciálny. Rodí dvanásť rôznych druhov 
ovocia. Každý mesiac iný druh. Listy toho stromu 
života sú na uzdravenie národov.



Nebo nepotrebuje svetlo slnka ani mesiaca. Božia 
sláva ho napĺňa nádherným svetlom. Nikdy tam nie 
je noc.



Aj zvieratá v nebi sú trochu iné. Sú krotké 
a priateľské. Vlci a jahniatka jedia spolu trávu. 
Dokonca aj mocný lev je slamu ako vôl. PÁN hovorí: 
„Nebudú ubližovať ani ničiť na celom mojom svätom 
vrchu.”



Keď sa poobzeráme dookola, zistíme že tu niektoré 
veci chýbajú. V nebi nikdy nepočuť zlé slová. Nikto 
sa nebije a nie je sebecký. Na dverách nie sú 
zámky, pretože 
v nebi nie 
sú zlodeji.



Nie sú tam klamári, vrahovia, čarodejníci ani iní 
bezbožní ľudia. V nebi neexistuje žiadny hriech.



V nebi s Bohom už 
nie sú žiadne slzy. 
Boží ľudia v tomto 
živote niekedy plačú, 
lebo majú veľký žiaľ. 
V nebi Boh zotrie 
všetky slzy.



V Nebi nie je ani smrť. Boží ľudia budú navždy 
s Pánom. Nie je tam smútok, žiadny plač, žiadna 
bolesť. Žiadna choroba, žiadne rozdelenie, žiadne 
pohreby. V nebi 
je každý 
šťastný 
s Bohom.



A to najlepšie je to, že nebo je pre chlapcov a
dievčatá (ale aj pre tých čo už vyrástli), ktorí 
veria v Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa 
a poslúchajú ho ako svojho Pána.



V nebi je kniha, ktorá sa volá Baránkova kniha života 
a je plná ľudských mien. Viete koho mená sú tam 
napísané? Sú tam mená všetkých ľudí, ktorí 
dôverovali Ježišovi. Je tam 
aj tvoje meno?



Posledné slová Biblie o nebi sú nádherným 
pozvaním.  „Duch a nevesta volajú – Príď!  A každý 
kto počúva nech povie – Príď!  Kto je smädný nech 

príde. A ktokoľvek á túžbu nech si zadarmo 
naberie vody života.”



Nebo – nádherný Boží domov

Príbeh z Božieho slova – Biblie

sa nachádza v

Ján 14, 2 Korinťanom 5, Zjavenie 4, 
Zjavenie 21, 22

„Výklad tvojich slov osvecuje, neskúsených 
robí rozumnými.” Žalm 119:130



Koniec



Biblia nám rozpráva nádherný príbeh o našom nádhernom 
Bohu, ktorý nás stvoril a chce aby sme Ho poznali.

Boh vie, že sme urobili zlé veci, ktoré On nazýva hriech. 
Trest za hriech je smrť. Ale Boh nás tak veľmi miluje, že 

poslal svojho jediného Syna, Ježiša aby zomrel na kríži a bol 
potrestaný za naše hriechy. Ježiš sa potom vrátil do života 

a vystúpil do neba! Ak uveríš Ježišovi a poprosíš ho o
odpustenie svojich hriechov, On ti odpustí! Príde a bude 

žiť s tebou teraz a ty budeš žiť s Ním, navždy.

Ak veríš, že toto je pravda, povedz Bohu:
Drahý Ježiš, verím, že ty si Boh, že si stal človekom, že si 

zomrel za moje hriechy a teraz opäť žiješ. Prosím, príď do 
môjho života a odpusť mi hriechy, aby som teraz mohol mať 
nový život a jedného dňa odísť k Tebe a byť s Tebou navždy. 
Pomôž mi poslúchať Ťa a žiť s Tebou ako Tvoje dieťa. Amen.

Čítaj Bibliu a rozprávaj sa s Bohom každý deň.   Ján 3:16
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